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алтын  
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Улуттук банк 2015-жыл-
дын 7-майынан тартып 
аффинаждалган алтындан  
даярдалган куймаларды сата 
баштады. Алтын куймалар 
Улуттук банк тарабынан 
кайра сатып алуу укугунда 
сатылат. Алтын куймалар 
келечекке ишенимдїї финан-
сылык салым катары инвес-
тициялануучу банктык 
жаўы єнїм болуп эсептелет. 
Бул тууралуу Улуттук банк-
тын тєрагасы Толкунбек Аб-
дыгулов билдирди. 

Анын айтымында, ал-
тындан даярдалган 100 

грамм салмактагы куймалар 
тастыктамасы менен кошо, 
єзїнчє кутучаларга жайгаш-
тырылат. Жогорку сапаттагы 
металл єтє ийкемдїї келген-
диктен, ага сырттан таасир 
этїїгє болбойт. Сырткы таа-
сирлерге дуушар болгон куйма 
баалуулугун жоготуп, металл єз 
наркынан тємєн баада гана са-
тылышы мїмкїн. Мына ошон-
дуктан, куйманын кутучасын 
ачып кєрїїгє жол берилбейт.

“Кєпчїлїк инвесторлор ва-
люта рынокторунда туруксуз-
дук абалы сакталып турган 
шартта єз каражаттарын ал-
тындын курсуна таянуу менен 
туруктуу иш алып барган баа-
луу металл рынокторуна жум-
шоого аракеттенишет. Валю-
та курсу тємєндєгєн шартта 
эрежедегидей эле, алтын-
дын курсу жогорулайт. Мына 
ошондуктан, баалуу металл-
дар їчїн каражат салууда бе-
кем ишенимдїїлїк, наркынын 
жогорулап туруусу сыяктуу 
єзгєчєлїктєр мїнєздїї. Ошен-
тип куймаларды эсте каларлык 
баалуу белек катары пайдала-
нууга да єбєлгє тїзїлїїдє”, –
деди Т. Абдыгулов.

Ал эми Улуттук банктын нак 
акча менен иш алып баруу баш-
кармалыгынын башчысы Ша-
мил Айдаркуловдун маалыма-
тына караганда, салмагы 1, 2, 
5, 10 жана 31,1035 граммда 
єлчєнгєн куймалар єзгєчє кор-
гоого алынган бекем желим ме-
нен капталып чыгарылат. 

Алтын куймаларды сатып 
алуу-сатуу баасы кїн сайын 
улуттук валютада аныкталып, 
Улуттук банктын расмий сай-
тынын “Банктык єлчєнгєн куй-
малар” бєлїгїндє жайгашты-
рылат”, – деди Ш. Айдаркулов.

Маалымат катары айта кет-
сек, 1 граммдык куйманын 
бїгїнкї баасы 3 миў 793 сом. 
Ал эми100 граммдыгы 235 миў 
сом деп бааланууда. Улуттук 
банктын белгилешинче, куйма-
лар сомду колдоо, анын учурда-
гы долларлашуу тенденциясына 
туруштук берїїсїн, инвести-
циялык мїмкїнчїлїктєр ал-
дында турукташуусун камсыз 
кылуу максатында атайын 
финансылык аспап катары 
киргизилїїдє. 

Жазып алган Жыпар ИСАБАЕВА, 
“Кыргыз Туусу”

“Амандык кат. 
Кымбаттуу жаным Батый, кызым Радыя. 
Кандай, аман-эсен турасыўарбы? Дениўер 

сакпы? Радый, чоўойдуўбу садага?  
Батыш, мен 18-январда госпиталдан чы-

гып, 21-январь кїнї запасной полкто болдум. 
25-январь кїнї фронтко жєнєгєнї жатабыз.

Жаным, саламат болсом барам. Батыш-
ты, Шакирди, Шарбидинди єєп кой. Кудай-
дан башка айла жок. Атама-энеме салам 
айт. Катты шашып жаздым. Радыйды єєп 
кой. Жаным, кош, кош. Кєрїшїїнї насип кыл-
сын. 25/1.44-ж.”

“Бул – атам Мамбетказы Байбараковдун 
согушта жїрїп апама жазган каты... Мы-

накей, каттарынын баары. Ушуларды жоготпой, 
сактап койгон апамды айт... “ – дейт 75 жаштагы 
Радыя  Мамбетказиева. 

Улуу Ата Мекендик согуштан жазылган каттар 
тууралуу мен чыгармалардан гана окучумун. Ан-
да каттардын їч бурчтук формасында, алакандай 
экени айтылар эле. Мына эми, кара калем ме-
нен, сыя менен жазылган  ошол каттардын  бир 
тутамын  (кээ бирлеринин сыялары єчїп да ба-
раткан экен) Радыя апа  редакциябызга кєтєрїп 
келиптир... 

Айрымдарынын бир бетине  дарек, арткы бе-
тине кат жазылып, эки бїктєлїп, айрымдары їч 
бурчтук болуп бїктєлгєн экен. Кагаздын жетиш-
сиздигинен улам, китептин беттерин айрып алып, 
бош жерлерине жазылган каттар да бар экен. Эў 
негизгиси, ар биринде эли-жерине, эне-атасына, 
алган жарына, балдарына болгон сагыныч, куса-
лык, сїйїї, “кайрылып, аман кєрєр бекемин?” – 

деген їмїт... 
“Арбагыўдан айланайын атам ар бир ка-

тында мени сурап: “Радыямды ыйлатпай кара,  
кийимин жыртык кылба”, – дей берген экен, – 
дейт апа. – Атам єзї  Ысык-Кєлдїн  Кїрмєнтї 
деген айылынан болот. Мектептен кийин Ка-
раколдон мугалимдин окуусун окуп, андан ары 
жогорку билимди Ташкенттен алыптыр. Андан 
кийин Оштун  Кара-Суу районуна келип, муга-
лим болуп иштеген. Ошол жерде иштеп жїрїшїп, 
менден мурун Гимнаст деген уулдуу болушса,  
бала бир жашка чыкпай эле чарчап калыптыр. 
Менден кийин да уулдуу болушуп, ал да чарчап 
калыптыр. Ошондуктан  ата-энем мени:  “Аман-
эсен жашап калса экен”, –  деп абдан аярлачу ок-
шобойбу... Оштон  кийин атам Казарманда иш-
теп, мен  ошол жерде тєрєлїпмїн.

Атам согушка да Казармандан  аттанып кетип 
жатпайбы... Апам болсо, атам менен кеўешип, 
аяш атам энчилеп берген кунанды минип, мени 
єўєрїп алып, анан тєркїндєрїн карай аттанга-
нын айтчу.  Он эки кїн дегенде Кочкорго келип 
тїшїптїр. Кочкордон Шамшынын белин ашып,  

Токмокко, анан Чым-Коргонго келиптир.  “Бир 
ээн талаага туш болуп, кеч кирип кеткендиктен  
чємєлєнїн тїбїнє тїнєгєнбїз. Кєрсє,  ал – Кум-
Бел деген жер экен. Ошондо жаш, єрт кезим 
турбайбы, балам. Эми эстесем эсим чыгат. Тыр-
мактай бала менен ит-кушка жем болуп калсам 
эмне болот эле?..” – деп кийин кєп айтар эле  
ыраматылык. 

Атам 1944-жылдын 22-июнунда Белоруссияда, 
мина текшерип жатып каза болуптур..

Бирок  ата-энесине, апама атамдын єлгєнїн 
Бакир таякем  кїзїндє, буудай бышып, кызылча-
лар жыйналган октябрь айында угузуптур. Ошол 
кїндї мен да  элес-булас билем. Таянемдин алдын-
да отурганымды, аялдар ыйлап жатканы эсимде 
калыптыр. Тєрткє келип калган убагым болчу. 

Баарынан кыйыны, атамдын Асан деген ини-
си да Польшадан каза болгон экен. Экєєнї бир 
угузганда, чоў атам менен чон энем  кєтєрє ал-
бай, бир убакта мїрт кетишиптир...

Атам адегенде бутунан жарадар болуп, тогуз 
ай госпиталда  жатып, чыгып эле кайра кан май-
данга кирген тура, шордуу. Сєєгї Белоруссия-
нын Витебск шаарына коюлуптур. Муну кийин  
эле билдик. 

Бир жылдары атамдын сєєгї кайда экенин 
билбегеним тууралуу “Кыргыз Туусу” гезитине 
айтып бергем. Турсунбай Бакир уулу ошол кез-
де Акыйкатчы болуп турган. Ошону окуптур да,  
Белоруссияга барганында сураштырып, атамдын 
жаткан жерин таап, куран окуп, келгенде  мага 
телефон чалып жатпайбы: “Сиздин атаўыздын 
жаткан жерин таап, куран окуп келдим. Эми сиз-
ди алып барып келем, апа”, – деп. Бирок 2005-жы-
лы революция болуп кетип, кызматтан которулуп  
кетпедиби. Кетип жатып да телефон чалган: “Апа, 
мен кетип жатам. Кабарлашып турам”, – деп. Ан-
дан кийин да далай єзгєрїї болуп кетпедиби...

Атакемдин согуштан жазган каттары...

 М.Байбараковдун согуштан жазган каттары

Бактыгїл ЧОТУРОВА, 
“Кыргыз Туусу”

– Валентина Касыма-
лиевна, согуш башталганда 
сиз кандайча Белоруссияда бо-
луп калдыўыз эле? 
– Тагдыр деген кызык эмеспи. 

1930-жылы атам Бостериев Ка-
сымалы  Кыргызстандан аскер 
окуу жайына тандалып, Киевдеги 
С.Каменев атындагы артиллериялык 
аскердик окуу жайга жєнєтїлїптїр. 
Аны 1934-жылы  Советтик Армия-
нын офицери болуп бїтїргєн. Мен 
1935-жылы 13-августта Горький 
шаа рында  тєрєлгєм. Согуш баштал-
ганда алты жаштагы кыз элем. Биз 
анда Белоруссияда Борисов атында-
гы шаарда жашачубуз. Атам согуш-
ка кетип, энем экєєбїздї  аскердик 
офицердин їй-бїлєсї катары 1941- 
жылы июль айында эвакуация бол-
гондордун катарында катташып, 
ошондон Кыргызстанга келгенбиз. 

Эсимде, согуш Белоруссиядан 
башталбадыбы, кары-картаўдарды, 
бала-чакалардын баарын жїк ташуу-
чу машинага жашырып-жаап, эптеп 
жатып жєнєтїштї. Ошондо кандай 
гана кыйын жол азабын тарттык... 
Кээде тєбєбїздєн немистердин са-
молёттору бомбалай баштаганда, 
жанталашып тыўдуулардын баары 
токойго кире качып турдук. Кээ бир 
энелер басып калган балдарын же-
телеп, эмчек эмген балдарын бак-
тын тїбїнє таштап кетип жатышка-
нын єз кєзїм менен кєргєм. Ошондо 
кєўїлїм калган да, энем болсо жа-
радар болгондорго жардам берип 
жїрсє, мен: “Апаке мени таштай 
кєрбє”, – деп ыйлагам. Ошентип жол 
азабын тартып, эптеп Москвага  60 
чакырым жетпеген жерге токтотуп, 
анан ар кимибизди ар башка жакка 

Валентина БОСТЕРИЕВА:

”Согуш башталганда алты 
жаштагы кыз болчумун”

поездге салып жєнєтїп жатышты. 
Орто Азияга барчуларды Куйбышев-
дин поездине отургузушту. Бир ай 
дегенде мекенибизге жеттик деп, 
Ысык-Кєлгє келдик. Ал жерде биз-
ди кїтїшпєптїр деле. Анткени, Бе-
лоруссияны немистер басып алып, 
баарын талкалашты деп угушуптур.

– Эже, атаўыз  кайсы 
фронтто болду эле?
– Атам согушка чейин  эле Бело-

руссиялык Батыш аскердик округун-
да взводдун, ротанын командири,  
батальондун командиринин орун 
басары болуп, Россиянын ар кай-
сы жеринде Советтик армияда кыз-
мат єтєп жїргєн. Согуштун бирин-
чи кїнїнєн баштап, Жеўиш кїнїнє 
чейин согуштун кайнаган жеринде: 
Ленинград шаарын коргоого каты-
шып, Москвалык, Белоруссиялык 
Батыш єзгєчє аскердик округун-
да взводдун, ротанын  командири, 
Волков фронтунда, экинчи Украи-
налык фронтто, Москвада  танка-
лык  ротанын командири, комбат-
тын орун басары, танкалык полктун 
командири болгон. Кийинчерээк 
Чехословакияны, Братислава, Прага  
шаарларын душмандардан бошо-
тууга катышты. Согуш убагында бир 
жолу жарадар болуп, анан катуу кон-
тузия  алган.  Ата Мекендик согуш 
бїткєндє  Москвадагы бронетанка-
лык  жана механикалык аскердик 
академияны ийгиликтїї аяктаган. 
Тїрк аскердик армияда болуп, андан 
кийин Кыргызстанга 1947-жылы   
келген.

– Согуштан кийин кандай 
кызматтарда жїрдї?
– Тоў райвоенкоматында, Жалал-

Абад, Талас, Ысык-Кєл облвоенко-
маттарында аскердик комиссар бо-
луп кызмат єтєп, полковник деген 

аскердик чин менен ардактуу эс  
алууга чыкса дагы, бардык кїч-
кубатын коомдук иштерге арнап, 
активдїї катышып жїрдї.  

Бир топ жыл Пржевальскидеги 
мамлекеттик педагогикалык инсти-
тутта Граждандык коргоо боюнча  
башчы болуп иштеп турду. Атам не-
чен жолу Ысык-Кєл обкомунун бюро 
мїчєлїгїнє, облкеўештин депутат-
тыгына шайланган. 

– Кээ бирєєлєрдїн эмге-
ги да бааланбай калчу эле, 
атаўыздын тагдырында ан-
дай болгон жокпу?..
– Атам, чынында, бааланбай кал-

ган жок. Кыргызстандан Советтер 
Союзундагы согуштун ардагерлери-
нин эл аралык комитетинин  мїчєсї 
болгон. Їч  жолу Эмгек Кызыл Туу 
ордени, Кызыл Жылдыз ордени,  то-
гуз жолу  ата-мекенди коргоо боюн-
ча жана юбилейлик медалдар менен, 
їч жолу Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин Ардак грамо-
тасы менен сыйланган. Ушул жер-
ден бир нерсени айткым келип ту-
рат, Улуу Ата Мекендик согуштун 
70 жылдык Жеўиш кїнїнє карата,  
атам жашаган Бишкек шаарында-
гы Фрунзе кєчєсїндєгї № 475-їйгє 
“Бул їйдє 1941-1945-жж. согуштун  
ардагери, полковник  Касымалы  
Бостериев 1970-1980-жж. жашаган”, 
–  деген ардак такта илинсе, кан-
дай жакшы болмок. Улуу адамдар-
дын  кадыр-баркы, Мекенине жа-
саган эмгектери жана согуштагы 
кїжїрмєн эрдиктеринин   бааланга-
ны кийинки муундарга сабак болор  
эле. 

– Атаўыз Улуу Ата Ме-
кендик согуштун аягына  
чейин катышып, эрдиктерди 
кєрсєткєн экен, анан эч жерде 

атаўыздын ысымы коюлбаган-
дыктан ушуну айтып жатат 
окшойсуз?
– Туура айтасыз. 2007-жылы атам-

дын туулганынын 100 жылдыгына 
карата Ысык-Кєл обладминистра-
циясына, облкеўешине, облустун 
ардагерлеринин атынан Каракол 
шаарынын  атам Бостериев Касыма-
лы жашаган мурунку ( Ленин менен 
Красноармейская кєчєлєрїнїн ке-
силиши) кєчєлєрїнїн бирине ысы-
мын коюу тууралуу суранып кат жи-
бергенбиз. Бирок жооп болгон жок. 
Анткени бизде материалдык жак-
тан  мїмкїнчїлїк болгон жок, ким-
дин мїмкїнчїлїгї болсо, койдуруп 
алышты. Мындай боло берсе, тары-
хый инсандар унутта кала береби 
деп кейийм. Мезгил єттї, эми єзїм 
80 жашка келип калдым. Атам каза 
болгондо, ошол мезгилдеги жетек-
чилер Апсамат Масалиев баш болуп 
сїйлєп, “Касымалы Бостериевич-
тин мекенине кызмат єтєєгє арна-
ган  ємїрї, эрдиктери аны жакшы 
билгендердин жїрєгїндє тїбєлїккє 
сакталат”, – деген. Кєпчїлїк за-
мандаштары єтїп кетишти. Азыр 
атамды билгендер саналуу эле  
калды. 

Ошентсе да, эл мындан ары 
согушту кєрбєсїн, тынчтыкта, 
жетиштїї, ынтымак-ырыстуу за-
манда жашасын.

Бостериев Касымалы


